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MELDING OM MIDLERTIDIG UTMELDING AV SKOLEN VED FRAVÆR 

UTOVER TO SKOLEUKER. 
 

I flg. lov om grunnskolen § 2-11 kan kommunen når det er forsvarlig etter søknad gi den enkelte 

elev permisjon inntil to uker. Det er en betingelse at foresatte sørger for den nødvendige 

undervisningen i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i undervisningen etter at 

permisjonen. En permisjon som er gitt, avkorter retten for eleven til grunnskoleopplæring 

tilsvarende gitte permisjonsdager. 

Skolene har egne skolefrisøknader til skolefri inntil to uker. 

Dersom foresatte velger å ta ut eleven av skolen utover to uker, skrives eleven ut av skolen. 

Foresatte må selv sørge for skolegang på annen skole, eller forestå opplæringsansvaret selv. 

Permisjonen avkorter retten for grunnskoleopplæringen tilsvarende fraværet. 

……………………………………………………………………………………. 

Melding om midlertidig utmelding av skolen. 

Til rektor ved ………………………………………. skole. 

Jeg melder fra om behov for skolefri utover to uker for mitt / mine barn: 

 

___________________________________________ i klasse _______ 

 

___________________________________________ i klasse _______ 

 

___________________________________________ i klasse _______ 

 

i tiden ______________________ til sammen _____ skoledager. 

 

Begrunnelse: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Jeg er som foresatt kjent med at jeg ikke kan påregne å få skolefri i flg. grunnskoleloven, at 

eleven(e) blir utskrevet av skolen og innskrevet etter fraværet og at skoleløpet blir avkortet 

tilsvarende. Jeg er også kjent med det utvidede opplæringsansvaret jeg påtar med ved dette. 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/grunnskolen/ 
Privat hjemmeundervisning Udir-5-2013 
 

_______________________ __________________ 

sted                                                     dato 

 

_______________________________ ____________________________________________ 

foresatte underskrift                                           foresatte underskrift 

 

____________________________________________________________________________ 

adresse                                                                                 tlf. 

 

For rektor. 

Meldingen er mottatt. 

Eventuell kommentar: __________________________________________________________ 

Ved fravær utover to skoleuker: 

Eleven skrives ut av skolen og inn igjen etter fraværet. Fraværet 

avkorter retten til grunnskoleopplæring tilsvarende og foresatte 

overtar opplæringsansvaret, slik at eleven kan følge med i 

undervisningen når han / hun skrives inn igjen i skolen. 

 

 

________________________ ___________________________________________________ 

             dato                                           sted 

 

 

________________________ ____________________________________________________ 

            rektor                                       skole 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/grunnskolen/
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